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Rijkswaterstaat en goede buren
• dit is het moment...  na 15 jaar van aanleg en 
onderhoud van de Rijksweg A59-Oost via PPS 
komt vanaf januari 2021 het onderhoud weer 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. 
Wij hebben de verwachting dat er op korte termijn 
een andere uitstraling komt aan de binnen- en 
buitenzijde van de geluidsschermen  en bermen 
langs de rijksweg.

• publiek-private samenwerkingsovereenkomst 
(PPS)…  was circa 20 jaar terug een passende 
aanbestedingsvorm voor een versnelde aanleg en 
reconstructie van RW A59-Oost. Met PPS was 
er vanaf de aanleg 15 jaar een vast onderhouds-
contract met geen enkele ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties.

• wensen vanuit de Regionale Energiestrategie 
en Energietransitie (RES) en Gemeente… 
geven aan dat er mogelijkheden en kansen zijn 
bij bestaande infratrajecten. Bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen op geluidsschermen 
bij binnenstedelijke rijkswegen. Hierdoor kan 
worden voldaan aan de Visie Energielandschap 
van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

• welzijn burgers…  de vele bewoners direct en 
of nabij wonend aan de RW A59-Oost ervaren een 
minder goede leefbaarheid en bedreiging van hun 
gezondheid (denk aan negatieve milieueffecten 
zoals geluid en fijnstof). Als gemeente en RWS 
de door ons voorgestelde maatregelen uitvoeren 
is de verwachting dat de negatieve effecten 
verminderen en ook bijdragen aan de huidige 
klimaatdoelstellingen.

• maatschappelijke verantwoording… 
bij een terugtrekkende overheid ontstaan er 
burgerinitiatieven die maatschappelijke doelen 
nastreven (lees: welzijn burgers). Zij nemen hierin 
een eigen verantwoordelijkheid om in coproductie 
hun doelen te realiseren.

... dit is het moment ...

Rijksweg A59-Oost

• klimaatdoelen...  nu is het moment daar om 
deze te gaan verwezenlijken. Er is nu ook een 
natuurlijk moment om hierin stappen te zetten 
met gezamenlijk gedragen oplossingen 
op, naast en aan de rijksweg. 
We willen een pilottraject begin-
nen om o.a. fijnstofuitstoot en 
geluidsoverlast terug te dringen.

• innoveren...  na een lange 
periode van afwezigheid van 
ontwikkelingen en het toepassen 
van nieuwe technieken is er nu het moment om 
plannen te maken met hedendaagse toepassingen 
zoals: het vergroenen (echt groen) aan beide 
zijden van de geluidschermen en het plaatsen van 
zonnepanelen op de schermen en mogelijk ook in 
de middenbermen.

• economisch haalbaarheid...  met vergroenen 
(echt groen) van de schermen wordt graffiti 
op de voor- en achterzijde van de schermen 
tegengegaan. Zo kunnen we een negatieve 
uitstraling, verloedering en een onveilig gevoel 
voorkomen en tegelijk hoge verwijderingskosten 
besparen. Het is mogelijk om kostenneutraal, met 
opbrengsten van zonnepanelen, economisch te 
vergroenen.

• RWS en goede buren...  samen als stakeholders 
(RWS, gemeente, bewoners, bezoekers) een 
gemeenschappelijk gedragen pilot-plan opzetten 
voor een toekomstbestendige RW A59-Oost. 
Vanaf januari 2021 werken we samen aan een 
betere leefbaarheid en gezondheid van de burgers 
in de omgeving van de rijksweg in de Gemeente 
’s-Hertogenbosch.
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